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Kontrole działek leśnych i akcja ich uprzą-
tania przyniosła zadowalające efekty.

Ośrodek zajmie się dokumentowaniem
dziejów Ostrowi Mazowieckiej.

Sprawdź jak unikać zagrożenia oraz gdzie
szukać pomocy w zwalczaniu chwastu.

Umowa dotyczy realizacji inwestycji w
zakresie gospodarki odpadami.

Ostrów wspólnie z Długosiodłem ob-
chodziła rocznicę "Bitwy pod Pecynką".

Odnowione zostały klasy lekcyjne oraz
sportowe.
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Organizatorem spotkania była fir-
ma AECOM Polska Sp. z o.o. (dawniej
URS) - Projektant Koncepcji Programo-
wej Drogi Ekspresowej nr S61 oraz in-
westor – GDDKiA Oddział w Białymstoku.
Spotkanie miało charakter otwarty, obec-
ni byl i na nim zarówno właściciele dzia-
łek, przez które przebiegała będzie droga,
przedstawiciele podmiotów gospodar-
czych, jak i władze samorządowe mia-
sta z burmistrzem Jerzym Bauerem
i przewodniczącym RM Zbigniewem Kry-
chem oraz gminy Ostrów Mazowiecka
z wójtem Waldemarem Brzostkiem.

Na jakim etapie jest inwestycja?

Celem spotkania było przekaza-
nie informacji o zakresie inwestycji ze
szczególnym uwzględnieniem planowa-
nego przebiegu dróg dojazdowych i ob-
sługi komunikacyjnej przyległego terenu
na odcinku od Węzła „Podborze” (z wę-
złem) do węzła „Śniadowo” (bez węzła)
wraz z podłączeniem do istniejącej sie-
ci dróg. Przedstawiciele GDDKiA w Bia-
łymstoku poinformowali na jakim etapie
jest w chwil i obecnej real izacja tej inwe-
stycj i . Zaznaczyli przy tym, że etap kon-
sultacj i , podczas których omawia się
warianty przebiegu trasy, mamy już daw-
no za sobą. Konsultacje społeczne
w sprawie przebiegu trasy odbyły się
w lipcu 201 0 roku. Z danych przedsta-
wionych przez organizatorów spotkania
wynika, że obejmowały one gminę Ostrów
Mazowiecka, gminę Stary Lubotyń i gmi-
nę Śniadowo. Jak poinformowali przed-
stawiciele GDDKiA nie możemy w tej
chwil i rozmawiać o innym przebiegu dro-
gi ekspresowej S61 , ponieważ 3 lutego
201 4 roku została wydana Decyzja o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach przed-
sięwzięcia określająca jej przebieg. Na
chwilę obecną GDDKiA nie widzi pod-
staw, aby występować o zmianę tej De-
cyzji . W chwil i obecnej trwa realizacja
dokumentacji projektowej w stadium Kon -

cepcji Programowej. Opraco-
wanie wykonuje poznańskie
biuro projektów firmy AECOM.
Kolejnym etapem w procesie
przygotowania inwestycji bę-
dzie uzyskanie decyzji o ze-
zwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID).
Organem administracj i właści-
wym do jej wydania jest Wo-
jewoda Mazowiecki, zaś
organem właściwym do wy-
dania postanowienia w spra-
wie uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia jest Regional-
ny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ)
w Warszawie. Planowany termin reali-
zacji inwestycji przypadnie na lata 201 7-
2020 (roboty budowlane 201 8-2020).

Inwestycja jest real izowana w ra-
mach budowy panaeuropejskiego kory-
tarza transportowego „Via Baltica”,
łączącego kraje bałtyckie z południem
Europy. Powiązanie projektowanej dro-
gi S61 z innymi drogami publicznymi pla-
nowane jest za pośrednictwem dwóch
węzłów drogowych - „Podborze” (począ-
tek projektowanej drogi S61 , połączenie
z drogą S8 i siecią dróg lokalnych w mie-
ście i gminie Ostrów Mazowiecka) i „Ko-
morowo” (połączenie projektowanej drogi
S61 z drogami wojewódzkimi 677 i 627).

Co z wiaduktem na ulicy Lubiejew-
skiej?

Obecni na sali zadawali wiele kon -
kretnych pytań, związanych z wpływem
przebiegu drogi S61 na sytuację gospo-
darczą miasta i gminy Ostrów Mazowiec-
ka. Pojawiło się pytanie dotyczące tzw.
„małej obwodnicy Ostrowi” od strony Sie-
dlec i możliwości jej włączenie w obec-
nie projektowany węzeł „Podborze”.
Z informacji GDDKiA wynika, że Zarząd
Dróg Wojewódzkich ma w planach wy-
budowanie takiej drogi. Kluczowe jed-
nak pozostało pytanie: „Co z wiaduktem

na ulicy Lubiejewskiej?”. Przedstawiciel
Fabryk Mebli „Forte” domagał się od
przedstawiciel i GDDKiA odpowiedzi na
pytanie, jakie rozwiązanie komunikacyj-
ne proponują, aby umożliwić wjazd sa-
mochodom ciężarowym na S61 z siedziby
firmy przy ul. Białej. Przy okazji poinfor-
mował, że z Forte tygodniowo wyjeżdża
1 200 tirów, a w najbl iższym czasie bę-
dzie ich nawet 1 800. Jak słusznie za-
uważyli obecni na sali dochodzi do tego
jeszcze ok. tysiąca tirów z innych firm
transportowych i produkcyjnych z tere-
nu miasta. Istnieje obawa, że po za-
mknięciu zjazdów i wjazdów na wiadukt
przy ul. Lubiejewskiej samochody cięża-
rowe z naszych lokalnych firm będą jeź-
dziły przez miasto.

Przedstawiciele GDDKiA utrzymu -
ją, że istnienie w tak bliskiej odległości
od siebie dwóch węzłów nie jest możli-
we z uwagi na istniejące przepisy. Inwe-
stor zakłada wybudowanie drogi
dojazdowej do wiaduktu na ul. Lubiejew-
skiej, by umożliwić dojazd samochodom
ciężarowym do strefy przemysłowej mia-
sta przez ulicę Żwirową. Jednak rozwią-
zanie proponowane przez projektantów
nie jest dla nas zadowalające, burmistrz
nazwał je „kuriozum komunikacyjnym”
i zapowiedział, że miasto złoży stosow-
ny wniosek z uwagami dotyczącymi pro-
jektu tej drogi. Pytań do projektantów
drogi i przedstawiciel i GDDKiA było wie-
le, dotyczyły one konkretnych działek,
ale też możliwości nanoszenia zmian
w projekcie. Na przygotowanych mapach
widoczne były konkretne działki z nanie-
sionymi rozwiązaniami projektowymi. Na
wątpl iwości właściciel i poszczególnych
działek organizatorzy spotkania odpo-
wiadali indywidualnie.

Miasto wspiera ostrowski szpital
oraz Muzeum Kresów i Ziemi

Ostrowskiej
Formą wsparcia są udzielane umorzenia podatkowe od nieruchomości,

które obydwie jednostki mają obowiązek wpłacać do kasy miejskiej. Wysokość
umorzeń w bieżącym roku od stycznia do czerwca dla Samodzielnego Publicz-

nego Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Ostrowi Mazowieckiej
wyniosła bl isko 60 tys. zł. Umorzenia
w bieżącym roku dla Muzeum Kresów
i Ziemi Ostrowskiej wyniosły ok.1 5 tys. zł.
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Zakres robót obejmuje m. in. bu-
dowę budynku socjalnego, budowę kom -
postowni odpadów biodegradowalnych
z placem dojrzewania, budowę dróg i pla-
ców manewrowych wraz z wagą samo-
chodową, myjkę kół oraz instalacje
podziemne i oświetlenie. Wartość przed -
miotu umowy wynosi 9 443 000 zł (brutto).

Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Fun-
duszu Spójności, Działanie 2.1 . Wybu-
dowanie wymienionych obiektów pozwoli
ZGK na uzyskanie statusu instalacj i re-
gionalnej, dzięki czemu odpady z tere-
nu miasta i gmin ościennych trafiać będą
mogły do instalacj i w Lubiejewie.

Na tym samym posiedzeniu Ra-
da powołała nowego Szefa największej
miejskiej spółki. Został nim Paweł Miecz-
kowski, dotychczasowy Kierownik Biura
Obsługi Inwestycyjnej Miasta i Pozyski-
wania Zewnętrznych Środków Finanso-
wych.

Nowy prezes ZGK Paweł Miecz-
kowski ma 37 lat. Ukończył studia inży-
nierskie na Uniwersytecie Warmińsko -
Mazurskim na kierunku inżynieria sani-
tarna oraz studia magisterskie na Poli-

technice Warszawskiej na kierunku
inżynieria komunalna. Jest też absol-
wentem studiów podyplomowych: z za-
kresu Prawa Zamówień Publicznych na
Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz
Nowoczesne Metody i Techniki Strategii
Rozwoju Przedsiębiorstwa w Agencji
Rozwoju Gospodarczego, Centrum
Kształcenia Kadr Menedżerskich. Nowy
Prezes pracował w ostrowskim ratuszu
od trzech lat, wcześniej przez 1 0 lat był
związany z branżą komunalną. Brał udział
w realizacji inwestycji komunalnych (bu-

dowa wodociągów, kanalizacji sanitar-
nej, oczyszczalni ścieków i stacj i
uzdatniania wody) związanych między
innymi z programami pomocowymi taki-
mi jak ISPA i SAPARD. Posiada też mię-
dzynarodowe doświadczenie w dziedzinie
inwestycji i infrastruktury technicznej.
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Radni solidaryzują się z Burmistrzem

- My, RadniMiasta OstrówMazo-
wieckiego wyrażamygłębokie oburzenie
w związku z aktem przestępczym skiero-
wanym przeciwko burmistrzowi Jerzemu
Bauerowi. – napisali radni w swoim sta-
nowisku odczytanym podczas obrad –
Bandycki czyn polegający na spaleniu sa-
mochodu burmistrza odbił się szerokim
echem wśród ostrowskiej społeczności,
czego wyrazem były liczne głosy oburze-
nia skierowane przez mieszkańcówdo
radnych.

Zmiany w budżecie

Miejscy radni przegłosowali uchwa-
łę wprowadzającą zmiany do budżetu,
a najważniejsze z nich to:

- zmniejszenie środków na budowę prze-
budowę skrzyżowania Kościuszki Sobot-
ki o 270 tys. zł. Powodem zmiany są
starania w pozyskaniu zewnętrznych środ -
ków finansowych

- zmniejszenie środków na budowę prze-
budowę skrzyżowania Pocztowa i Prusa
o 400 tys. zł. Powodem zmiany jest ko-
nieczność zwiększenia średnicy projekto-
wanego ronda oraz możliwość powiązania
inwestycji z projektem Rewitalizacji Miasta

- utworzenie nowego zadania inwestycyj-

nego pod nazwą „Orzeszkowej - doku-
mentacja” – 20 tys. zł
- zmniejszenie planu wydatków na reno-
wacje budynku ratusza o 1 00 tys. zł
- utworzenie zadań inwestycyjnych: ter-
momodernizacja SP nr 3 (40 tys. zł), ZSP
nr 2 (40 tys. zł), MP nr 1 (25 tys. zł)
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Fundusz Wsparcia dla Poli-
cji” – 36 500 zł

O dofinansowanie policji zwrócił się
Komendant KPP w Ostrowi Mazowieckiej
Mirosław Olszewski. Wyjaśnił, że środki
zostaną przeznaczone na zakup jednego
z czterech samochodów, które są niezbęd -
ne dla sprawnego i skutecznego działania
policji. Na pytania o piesze patrole wyja-
śnił, że są one niezbędne i będą pojawiać
się w mieście. Zauważył jednak, że szyb-
kość działania pieszego patrolu jest zde-
cydowanie mniejsza niż jednostek
zmotoryzowanych. Ponadto w kwestii
zwiększania bezpieczeństwa zapowiedział
rozpoczęcie cyklu debat społecznych na
poszczególnych osiedlach.

Jest alternatywna koncepcja ws. wę-
zła „Łomża”

Doradca Burmistrza ds. Urbanisty-
ki i Architektury Adam Radomski przed-
stawił informacje na temat prowadzonych
rozmów dotyczących budowy dróg eks-
presowych w okolicy miasta. Wskazał na
wypracowanie koncepcji budowy drogi do-
jazdowej od ul. Lubiejewskiej do węzła
Łomża o parametrach, które umożliwiały-
by ruch samochodów ciężarowych.

Burmistrz Jerzy Bauer poinformo-
wał, że wcześniej pojawiały się informa-
cje o likwidacji węzła „Łomża”. W związku,
że inwestor (GDDKiA) nie jest zaintereso-
wany rozmową o utrzymaniu węzła „Łom-

ża” postanowiono, po konsultacjach
z firmami z okolic ul. Lubiejewskiej i Żwi-
rowej, wypracować alternatywę, którą jest
budowa drogi dojazdowej. Jej realizacja
może okazać się korzystna pod względem
inwestycyjnym, ponieważ z drogą zosta-
nie skomunikowanych część działek na
terenie miasta. Ponadto o koncepcji roz-
mowy prowadzone są z gminą Ostrów Ma-
zowiecka. Burmistrz stwierdził, że węzła
„Łomża” należy bronić, ale jednocześnie
posiadać inne rozwiązania, korzystne dla
miasta.

Część radnych jednoznacznie opo-
wiedziała się za obroną węzła „Łomża”,
proponowali nawet organizację protestu
i blokadę ostrowskiej obwodnicy. Wśród
mniej radykalnych kroków zaproponowa-
no rozmowę z Dyrektorem GDDKiA i szu-
kania pomocy u posłów.

Radni powoływali się na pisma,
w których stwierdzano, że decyzja w spra-
wie węzła „Łomża” nie zapadła. Warto jed -
nak zauważyć, że od kilku miesięcy
sugeruje się, że zostanie on zlikwidowa-
ny, bo nie spełnia wymogów dotyczących
minimalnej odległości między węzłami,
w tym konkretnym od węzła „Podborze”.
Oficjalnie, na piśmie, decyzja jeszcze nie
zapadła, jednak wszelkie terminy zbliżają
się nieubłaganie i kiedy decyzja zostanie
podjęta, może okazać się, że na szukanie
innych rozwiązań jest już za późno. Bur-
mistrz zapewnił, że z węzła „Łomża” nie
zrezygnował, ale podjął już kroki w celu
wypracowania rozwiązań alternatywnych.

Wszystkie uchwały zostały przy-
jęte jednomyślne, a pierwsza z nich do-
tyczyła zmiany granic obwodów do
głosowania o nowopowstałe ul ice tj . ul .
Al ladyna, Cedrową i Irysową. Kolejne
dotyczyły:

- utworzenia odrębnego obwodu do gło-
sowania w Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowi Mazowieckiej, ze względu na
zaplanowane 6 września 201 5 r. refe-
rendum,

- zasięgnięcia od komendanta Woje-
wódzkiego Policj i informacji o kandyda-
tach na ławników,

- ustalenia wysokości opłaty za wpis do
rejestry żłobków i klubów dziecięcych.
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Prace nad formą organizacji Ośrod -
ka trwały od kilku miesięcy. Na ostatniej
sesji Rady Miasta przedłożyłem Radzie
projekt uchwały intencyjnej dotyczącej dal-
szych prac nad ewentualnym powstaniem
w przyszłości Ośrodka Dokumentowania
Dziejów Ostrowi Mazowieckiej i Północ-
no-Wschodniego Mazowsza. W dokumen -
cie wyjaśniłem, że w ten sposób
rozpoczynam ogólnomiejską debatę na
ten temat a wsparcie Rady jest bardzo
ważne. W perspektywie kilku lat mogłaby
powstać w Ostrowi na podstawie odręb-
nej uchwały Rady Miasta, instytucja kul-
tury, która profesjonalnie, całościowo
i długofalowo, zajmowałaby się gromadze-
niem i popularyzowaniem dokumentów
i pamiątek lokalnej historii. Ta specyficzna
i wymagająca wielkiego wysiłku dziedzi-
na to wielkie wyzwanie. Mówi się o nim

w Ostrowi od ponad 50 lat- między inny-
mi w tym celu powołano w 1 964 roku To-
warzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej.
Lokalne władze zawsze udzielały wspar-
cia tej idei, ale do utworzenia instytucji kul-
tury o takich celach nigdy nie doszło.
Dyskusja w tej sprawie dobitnie potwier-
dziła wagę sprawy. I choć opinie co do for-
my realizowania tego wielopokoleniowego
dzieła były rozbieżne, a projekt uchwały
nie uzyskał poparcia większości Rady, to
główna idea była przez Radnych akcep-
towana. Stąd też, aby nie tracić czasu pod -
jąłem decyzję o rozpoczęciu działań w tym
zakresie. Już wkrótce zorganizowane zo-
stanie spotkanie popularyzujące projekt
ośrodka. Koordynowanie działań i zarzą-
dzanie projektem powierzam Wydziałowi
Promocji Miasta i Obsługi Medialnej. Do
współpracy zaproszone są inne wydziały

Urzędu Miasta
oraz miejskie jed-
nostki organizacyj-
ne i spółki miejskie
w miarę możliwo-
ści i potrzeb. Ale
zasadniczą rolę

odegra tu współpraca z mieszkańcami
Ostrowi, organizacjami pozarządowymi,
hobbystami oraz instytucjami zewnętrzny-
mi działającymi w obrębie kultury i historii.

Rozpoczynamy ważne dla miasta
dzieło- każdy może wziąć udział w tym hi-
storycznym projekcie. Szczególnie zapro-
szenie kieruję do obecnych i byłych
Państwa Radnych Rady Miasta i Rady Po-
wiatu. Państwa obecność w strukturach
władzy samorządowej, znajomość proble-
matyki samorządowej oraz świadomość
wagi problemu ochrony lokalnego dzie-
dzictwa byłaby dla tego przedsięwzięcia
wyjątkowo cennym wsparciem.

Burmistrz Jerzy Bauer

Rozpoczynamy tworzenie Ośrodka Dokumentowania Dziejów Ostrowi Mazowieckiej

Spotkanie w zakładzie było pokło-
siem przegłosowanej na marcowej sesji
uchwały, którą radni wyrazili zgodę na włą-
czenie gruntów Fabryki do Suwalskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Była to również
kontynuacja, zainicjowanej przez burmi-
strza Jerzego Bauera, współpracy z lokal-
ną przedsiębiorczością, realizowaną również
w ramach Ostrowskiego Forum Rozwoju.
W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Jerzy
Bauer, przewodniczący RM Zbigniew Krych,
zastępcy przewodniczącego Jolanta Kwiat-
kowska i Krzysztof Laska, radni - Małgo-
rzata Bartkiewicz, Stanisław Dylewski, Beata
Herman, Bogusław Konrad, Robert Kra-
jewski, Tadeusz Malec, Jerzy Pawluczuk,
Andrzej Pęksa, Edward Podbielski, Alina
Rytelewska, Roman Świedziński, zastęp-
ca burmistrza Zbigniew Chrupek, naczel-
nik wydziału Promocji Miasta Rafał Zęgota
oraz przedstawiciele firmy Forte - członko-
wie Zarządu Maria Florczuk i Mariusz Gaz-
da, dyrektor Biura Zarządu Bogumiła Kaja,
dyrektor Fabryki w Ostrowi Mazowieckiej
Stanisław Iskra oraz dyrektor Biura Roz-
woju Produktu Piotr Szyszka.

Zwiedzanie zakładu poprzedziło spo-
tkanie, podczas którego prezes M. Forma-
nowicz zaprezentował proces tworzenia

Fabryki i jego dotychczasową działalność.
Forte powstało w 1 992 roku, od 1 996 jest
spółką giełdową. Oprócz zakładu w Ostro-
wi są jeszcze trzy inne - w Suwałkach, Bia-
łymstoku i Hajnówce. Firma jest liderem na
rynku europejskim w produkcji mebli w pacz-
kach (do samodzielnego montażu) i wciąż
wychodzi na nowe rynki ze swoimi produk-
tami. Jak mówił prezes firma wciąż się roz-
wija, inwestuje w park maszynowy, tworzy
nowe miejsca pracy. W ciągu ostatnich
dwóch lat zanotowała wzrost sprzedaży
o ponad 40%. Jednak, jak przyznał prezes
głównym kapitałem firmy są ludzie.
W Ostrowskim zakładzie pracuje 1 200 osób,
a dodatkowe 1 60 miejsc pracy zapewni wy-
budowanie nowego magazynu wysokiego
składowania. Koszt tej inwestycji wyniósł
32 mln złotych. W ostatnim czasie otwarto
też firmowe przedszkole, by mogły do nie-
go uczęszczać dzieci pracowników. Forte
ma też znaczący udział w podatkach na
rzecz budżetu miasta. Tylko w 201 4 r. z ty-
tułu podatku o nieruchomości, użytkowa-
nia wieczystego, CIT i PIT wpłynęło do
miejskiej kasy 3,5 mln zł. Liczby, którymi
operował prezes są imponujące, ale rów-
nież cały proces inwestowania i wprowa-
dzane technologie robią niemałe wrażenie.

Goszczący w Forte radni mieli okazję zo-
baczyć jak wygląda cały proces produkcji
mebli, od momentu pomysłu aż do ich wy-
konania i skierowania do klienta.

Spotkanie w zakładzie było też oka-
zją do dyskusji i wymiany zdań na temat
współpracy samorządu z biznesem oraz
rozwoju miasta. Ze strony radnych padało
wiele pytań do prezesa. Dotyczyły one m.in.
zainteresowania firmy w dostępie do dróg
ekspresowych, które w najbliższych latach
wybudowane zostaną wokół Ostrowi czy
możliwości wspierania działań samorządu
przy rozbudowie infrastruktury. Burmistrz
podziękował radnym za udział w spotka-
niu. Podkreślił, że relacje samorządu z du-
żym europejskim zakładem, jakim jest Forte,
rozwijają się w dobrą stronę. Świadczy też
o tym zorganizowane wspólnie Ostrowskie
Forum Rozwoju.

Udostępnij dokumenty oraz pamiątki histo-
ryczne dotyczące losów własnych i rodziny.

Kontaktu j się z Wydziałem Promocj i M iasta

Tel. (29) 679 54 66
e-mail: promocja@ostrowmaz.pl
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Koszty oświetlenia ul ic, parkin-
gów, terenów zewnętrznych stanowią
znaczącą kwotę w budżecie każdego
samorządu. Rachunki za energię elek-
tryczną rosną w okresie jesienno-zimo-
wym, kiedy to szybciej nadchodzi zmrok.
Mając na uwadze dobro mieszkańców
postanowiono poszukać takich rozwią-
zań, które w znaczący sposób byłyby
w stanie ograniczyć i lość zużywanej
energi i bez jakichkolwiek wyłączeń pra-
cujących instalacj i oświetleniowych oraz
gruntownej modernizacj i istniejącej in-
frastruktury. Wymaganie to spełnia zbu-
dowany przez krajową firmę Rabbit
z Wrocławia system CPAnet wraz z cen -
tralną redukcją mocy, którego składo-
we zainstalowano nieodpłatnie na dwóch
obwodach oświetleniowych w naszym
mieście. Reduktor mocy jest urządze-
niem służącym do ograniczenia pobo-
ru mocy oraz stabi l izacj i napięcia
w obwodach oświetlenia ul icznego i dro-
gowego, a także w systemach oświe-
tleniowych zakładów przemysłowych.
Centralną redukcję mocy stosuje się
w obwodach z oprawami sodowymi lub
rtęciowymi. Zapewnia nam redukcję mo-
cy w żądanym zakresie (0-40%) oraz
stabi l izację napięcia na poziomie nomi-
nalnym (220 lub 230V) w całym obwo-
dzie oświetleniowym. Urządzenie może
być sterowane cyfrowym programato-
rem typu CPAnet, co umożl iwia auto-
matyczne uruchamianie i wyłączanie
procesu redukcj i w określonych porach.
W okresie od maja do l ipca br. miel iśmy
okazję zapoznać się bl iżej możl iwościa-
mi zarówno systemu jak i reduktorów
mocy oraz zweryfikować deklarowany
przez producenta poziom generowa-
nych oszczędności .

35% oszczędności

Porównanie wydatków bieżących

i ubiegłorocznych poniesionych na oświe-
tlenie w analogicznym okresie pracy ob-
wodów z reduktorami, wykazało
oszczędności na poziomie 35% zuży-
cia energi i elektrycznej . Uzyskane i po-
twierdzone oszczędności pozwalają
jednoznacznie stwierdzić, iż w skal i ca-
łego roku zaoszczędzonoby 1 00 tyś.
złotych dotychczasowych wydatków na
oświetlenie całego miasta. Oczywiście
przy założeniu, że wszystkie obwody
oświetleniowe zostaną wyposażone
w system. Przy czym czas zwrotu inwe-
stycj i szacuje się na okres 3, 5 roku. Da-
lej pozostaną już same oszczędności
wynikające nie tylko z obniżenia wyso-
kości kwot rachunków ale i ułatwionej
konserwacj i instalacj i oświetleniowych.

Czym jest CPA net?

CPA net to nowoczesny system
zdalnego monitorowania i zarządzania
oświetleniem przez stronę www w cza-
sie rzeczywistym z pozycj i komputera
lub urządzenia mobi lnego. Umożl iwia
intel igentne sterowanie oświetleniem
uzależnione od warunków pogodowych
a w niedalekiej przyszłości również od
natężenia ruchu ul icznego. Posiada
wbudowany odbiornik GPS, dzięki cze-
mu urządzenie obl icza optymalne cza-
sy wschodu i zachodu słońca
w zależności od położenia geograficz-
nego. Dodatkowo z GPS pobierany jest
dokładny czas, co el iminuje koniecz-
ność okresowej korekty zegara w urzą-
dzeniu. Po zamontowaniu go w szafie
oświetleniowej następuje automatycz-
na lokal izacja sterownika na mapie stro-
ny www.

W sytuacjach kiedy jest taka po-
trzeba lub wręcz konieczność prowa-
dzenia oszczędności w budżecie
miasta/gminy istnieje możl iwość załą-

czenia czasowego oświetlenia poprzez
wysłanie wiadomości SMS. W systemie
sterowania i monitoringu - CPA net do-
stępna jest funkcja „zapal oświetlenie
SMS-em”. Każdy użytkownik obiektu
sportowego znając hasło/treść
sms’a oraz specjalny nr telefonu – mo-
że uruchomić oświetlenie wysyłając
SMS-a ze swojego telefonu. Umiesz-
czając kod sms i nr na tabl icy z rekla-
mą sponsora koszty usługi bardzo szybko
nam się zwrócą. Pracownik odpowie-
dzialny za funkcjonowanie boiska, mo-
że ustalać dowolny program pracy
urządzenia, ustawiając czas załącze-
nia – wyłączenia. Dodatkowo można
wydziel ić osobny obwód oświetlenia,
który np. pełni funkcję dozoru – stero-
wany niezależnie.

Wszystkich zainteresowanych
szczegółowym działaniem urządzeń
zapraszamy do kontaktu z Urzędem
Miasta lub przedstawicielami firmy Rabbit
Sp. z o. o.
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Głównym zadaniem komisji było
sprawdzanie obowiązku złożenia dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, posiadania
umów o wywóz nieczystości ciekłych oraz
podłączenia posesji do miejskiej kanali-
zacji sanitarnej, realizacja obowiązku
umieszczania na budynkach mieszkal-
nych numerów posesji oraz sprawdzanie

ogólnego porządku na posesjach. Ponad -
to prowadzący czynności informowali
o obowiązku szczepienia psów oraz moż-
liwości wykonania bezpłatnej sterylizacji
i kastracji psów i kotów, trwałym znako-
waniu psów (czipowaniu), a także o zgła-
szaniu do Urzędu Miasta posiadania
wyrobów zawierających azbest. Do prze-
prowadzenia Akcji powołany został Ze-
spół w skład, którego weszli pracownicy
Urzędu Miasta zajmujący się ochroną śro-
dowiska oraz strażnicy Straży Miejskiej.
Komisja dokonała czynności kontrolnych
na ponad 1 500 posesjach na 87 ulicach
w obszarze od ul. Różańskiej do ul. Ar-

mii Krajowej. Akcja będzie kontynuowa-
na na pozostałym obszarze miasta. Wyniki
pokazują, że 28 właścicieli posesji nie wy-
konało obowiązku złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, zaś 1 81 nie
umieściło na budynku mieszkalnym nu-
meru posesji. Ponadto stwierdzono, że
na kontrolowanych ulicach 1 28 posesji
jest nie zamieszkałych.

Nie obyło się bez wsparcia miasta,
które zebrane nieczystości odbierało
bezpłatnie. Akcję zapoczątkowano 9
kwietnia na spotkaniu w Urzędzie Miasta
w Ostrowi Mazowieckiej z udziałem
Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka oraz

przedstawicielami Straży Pożarnej, Policj i ,
Straży Miejskiej, Sanepidu i samorządu
powiatu ostrowskiego.

Podczas spotkania ustalono
potrzebę podjęcia działań w celu
oczyszczenia lasów z zanieczyszczeń,
ale również tworzenia rozwiązań na
zapobieganie ich powstawania. Prace
rozpoczęto od kontrol i , której efektem
było uprzątnięcie lasów i pasów

drogowych na terenie miasta. Zebrano
w sumie 70,5 m3 i 951 worków śmieci.
Główne zanieczyszczenia to śmieci
z gospodarstw domowych i pozostałości
z rozbiórki pojazdów.

Barszcz Sosnowskiego pojawił
się m. in. na terenie Gminy Ostrów Ma-
zowiecka w miejscowościach: Stare Lu-
biejewo, Komorowo (ul ice: Mazowiecka,
Piaski, Wodociąg) oraz Podborze (ul. To-
rowa). W razie zauważenia występowa-
nia Barszczu Sosnowskiego, zwracamy
się do mieszkańców Miasta z prośbą
o przekazywanie informacji dotyczących
lokalizacji tego groźnego chwastu do
Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.
Roślina ta w polskich warunkach może
dorastać do 4 metrów wysokości, l iście
są duże pierzastodzielne, dolne trójkąt-
nego kształtu (podobne do łopianu). Kwia-
ty na wysokich łodygach zebrane w gęsty,
duży baldach koloru białego.

ZAGROŻENIA

Barszcz Sosnowskiego jest rośl i-
ną silnie zachwaszczającą teren, a do-
datkowe włoski na l iściach i łodygach
wydzielają substancje parzące. Parzą-
ce działanie nasila się podczas słonecz-
nej pogody i wysokiej temperatury oraz
dużej wilgotności powietrza. Kontakt z ty-
mi rośl inami powoduje zapalenia skóry,

powstawanie pęcherzy, nie gojące się
rany i długo nie znikające blizny oraz za-
palenie spojówek. Działanie to jest szcze-
gólnie niebezpieczne dla alergików oraz
dzieci. Te niebezpieczne cechy powodu-
ją konieczność intensywnego zwalcza-
nia tej rośl iny.

ZWALCZANIE

Metoda mechaniczna jest najprost-
szym sposobem zwalczania tej rośl iny.
Najskuteczniejsze jest niszczenie jesie-
nią rośl in jednorocznych. Najbardziej po-
wszechną i skuteczna metodą jest jej
wykaszanie. Na ogół w ciągu jednego
sezonu potrzebnych jest od 2 do 4 za-
biegów koszenia. Zabieg wykaszania
należy wykonywać jak najbl iżej ziemi.
Zabiegi te koniecznie należy wykonywać
przed owocowaniem, a najkorzystniej
tuż przed lub w trakcie kwitnienia. Zale-
cane jest połączenie metod zwalczania
tj . wykaszanie z zabiegiem chemicznym.
Zabieg chemiczny wykonywać herbicy-
dami zawierającymi gl ifosat np. Roun-
dup 360SL. Oprysk należałoby wykonać
na nowo odrastające części zielone ro-

śl iny po skoszeniu.

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do zabiegu
należy ochronić skórę, ubierając się
szczelnie, naj lepiej w strój z materiałów
syntetycznych, wodoodpornych, w tym
rękawice z długimi rękawami. Materiały
z włókien naturalnych (bawełniane, lnia-
ne) wchłaniają sok i są penetrowane
przez włoski rośl in. Chronić należy tak-
że oczy, zakładając gogle, ewentualnie
okulary. Jeżeli doszło do kontaktu z ro-
śl iną, należy niezwłocznie i dokładnie
obmyć skórę wodą z mydłem i unikać
ekspozycji podrażnionych miejsc na świa-
tło słoneczne przynajmniej przez 48 go-
dzin. Nie należy czekać na reakcję
organizmu tylko bezzwłocznie poradzić
się lekarza.
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W uroczystości wzięl i udział miesz-
kańcy miasta, władze z burmistrzem Je-
rzym Bauerem, Przewodniczącym Rady

Miasta Zbigniewem Krychem i radnymi,
oraz członkowie organizacji społecznych
i pol itycznych z terenu Ostrowi.

Punktualnie o godzinie „W” zawy-
ły w mieście syreny. Następnie głos za-
brał Burmistrz, który podziękował
wszystkim przybyłym za obecność. Pod -
kreśl i ł, jak istotna jest pamięć o tych, któ-
rzy za wolną, niepodległą Ojczyznę oddali
życie. Po wystąpieniu burmistrza dele-
gacje złożyły kwiaty. Na koniec zebrani
zmówil i krótką modlitwę za poległych,
której przewodniczył ks. Krzysztof z pa-
rafi i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny.

Bitwa pod Pecynką była najwięk-
szą i najbardziej tragiczną w skutkach
walką oddziałów AK w ramach akcji „Bu-
rza” w tym regionie, stoczoną przez par-
tyzantów 3 batal ionu 1 3 Pułku Piechoty
Armii Krajowej obwodu "Opocznik" z woj-
skami hitlerowskimi. W wyniku walk, I I I
batal ion pułku składający się głównie
z mieszkańców powiatu ostrowskiego
został rozbity. Ci, którzy nie zginęl i na
polu walki zostal i wzięci do niemieckiej
niewoli , a następnie rozstrzelani. Nie-
opodal toczącej się bitwy znajdowała się
l inia rosyjskiego frontu, sowieci przyby-
l i jednak na miejsce bitwy dopiero po za-
kończeniu walk. Część z ocalałych trafiła
w ręce rosyjskiego okupanta, który ze-
słał ich do sowieckich łagrów. Upamięt-
niono polskich bohaterów, którzy w 1 944
r. w Pecynce stoczyli ciężkie walki z nie-
mieckim najeźdźcą. Bohaterowie tam-
tych dni nie zostal i zapomniani, uczczono
pamięć tych, którzy odeszli , zginęl i w cza-
sie stoczonych walk.

Po raz pierwszy w obchodach
udział wzięła tak l iczna delegacja z Mia-
sta Ostrów Mazowiecka. Grupa ponad
60 osób na czele z burmistrzem Jerzym
Bauerem, pracownicy Urzędu, młodzież
z gimnazjów publicznych i szkół śred-
nich z pocztami sztandarowymi, nauczy-
ciele, harcerze, przedstawiciele
kombatantów oraz mieszkańcy miasta
udali się na uroczystość. Uroczystości
rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod
tablicami pamiątkowymi przed kościo-
łem WNMP w Długosiodle a następnie

odprawiona została Msza Św. z udzia-
łem młodzieży z Gimnazjum Publiczne-
go im. Armii Krajowej w Długosiodle,
która przedstawiła bogaty program pa-
triotyczny. Kolejnym punktem obchodów
było odsłonięcie tabl ic upamiętniających
ofiary zbrodni niemieckiej, złożenie kwia-
tów i modlitwa pod pomnikiem w miej-
scowości Lipniak Majorat, na którym
widnieje napis: „W hołdzie zamordowa-
nym 2 IX 1 944r. 400 mieszkańcom oko-
l ic, ofiarom hitlerowskiego barbarzyństwa”.
Pod obeliskiem odczytano nazwiska po-
mordowanych mieszkańców, które zna-
lazły się na nowo odsłoniętych tablicach.
Dalsza część uroczystości odbyła się
w Pecynce, gdzie delegacje kombatan-
tów, władze gminy Długosiodło, Ostrowi

Mazowieckiej, Wąsewa, Wyszkowa oraz
młodzież szkolna i harcerze złożyl i kwia-
ty i zapali l i znicze. Uroczystości towa-
rzyszyły wystąpienia okolicznościowe
zaproszonych gości, m. in. burmistrza Je-
rzego Bauera, którzy złożyl i podzięko-
wania Dyrektor Gimnazjum Publicznego
w Długosiodle Ewie Zawadzkiej oraz
Wójtowi Gminy Długosiodło Stanisławo-
wi Jastrzębskiemu za zaangażowanie
w organizację tej uroczystości, którzy
dokładają wielu starań, by uroczystości
te były rzeczywiście tymi niezapomnia-
nymi.
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Święto ustanowiono ku czci bo-
haterskiej postawy Narodu Polskiego
w walce z bolszewikami, zakończonej
zwycięską bitwą warszawską w 1 920 r. ,
która powstrzymała agresję sowiecką na
Europę środkową. To szczególny dzień
dla Wojska Polskiego i Narodu Polskie-
go, który kultywowany jest również w jed -
nostce wojskowej w Komorowie. Dowódca
płk Ryszard Kołacz zwrócił uwagę ze-

branych na tradycję jednostki, która nie-
gdyś była kuźnią oddziałów artyleri i
lekkiej, a obecnie oddziałów topograficz-
nych.

Obchody były okazją do wręcze-
nia odznaczeń, nagród i wyróżnień. Nie
zabrakło także apelu pamięci i salwy ho-
norowej dla bohaterów walki z sowiec-
ką agresją. Delegacje, a wśród nich
reprezentacja miasta Ostrów Mazowiec-

ka w osobie burmistrza Jerzego Bauera,
złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy
Stowarzyszenia „Ludzie z pasją”, które
rozpoczęło realizację projektu „rocznik
ostrowski”, mający na celu opisywanie
wydarzeń, rzeczy lub osób z terenu Zie-
mi Ostrowskiej.

Uczestnicy spotkania w osobach
Józefa Wysockiego, Zbigniewa Przygo-
dy, Henryka Stelmaszczyka, Adama Ru-
kata i Mirosława Lipskiego opowiedziel i

o kul isach tworzenia miejscowych struk-
tur Solidarności we wrześniu 1 980 r.
Działacze mówil i o rol i ks. Stanisława
Gadomskiego, który pomógł im w reali-
zacji sztandaru, o spotkaniach związ-
kowców m.in. w ostrowskim ratuszu,
kiedy flaga solidarności zawisła na nim
po raz pierwszy.

Dr Tadeusz Ruzikowski skrupu-
latnie zebrał wszelkie informacje, by wy-
korzystać je w planowanej pracy

popularno-naukowej na temat ostrow-
skiej Solidarności. Pierwsze efekty pra-
cy mają pojawić się w „roczniku
ostrowskim.

Z ramienia stowarzyszenia „Lu-
dzie z pasją” w spotkaniu udział wzięła
Dorota Subda, sekretarz stowarzyszenia.

Następnie delegacje złożyły kwia-
ty pod pomnikiem upamiętniającym po-
l icjantów pomordowanych przez NKWD
w Katyniu. Wśród delegacji byl i : inspek-
tor Marek Świszcz, I Zastępca Komen-
danta Mazowieckiego, inspektor Andrzej
Choromański, Komendant Komendy Po-
wiatowej Policj i w Ostrowi Mazowieckiej
oraz przedstawiciele innych służb i sa-
morządów, a wśród nich I Zastępca Bur-
mistrza Zbigniew Chrupek.

Uroczystości zakończyły się w sa-
l i kinowej Miejskiego Domu Kultury, gdzie
awanse na wyższe stopnie otrzymało 54
policjantów. Zostały wręczone wyróżnie-

nia i l iczne gratulacje. I Zastępca Ko-
mendanta Mazowieckiego Inspektor
Marek Świszcz podkreśl i ł szczególną ro-
lę policj i jaką jest służba dla drugiego
człowieka. Zauważył również wysokie
zaufanie do policj i , wskazując że plasu-
je się wśród 5 najbardziej zaufanych in-
stytucj i w Polsce – To zobowiązuje –
powiedział.

Komendant ostrowskiej pol icj i in-
spektor Andrzej Choromański złożył gra-
tulacje wszystkim wyróżnionym,
podziękował za wsparcie udzielane po-
l icj i przez samorządy w tym przez mia-
sto Ostrów Mazowiecką. Jest to wsparcie

finansowe, ale również organizacyj-
ne m. in. przy realizacji Mazowieckiego
Przystanku Pat, który miał miejsce
w 201 4r. – to największe wydarzenie pro-
fi laktyczne jakie miało miejsce w Ostro-
wi Mazowieckiej – powiedział komendant.
Poinformował również o współpracy
z nadleśnictwem, z pomocą którego za-
kupiony został dron. Na Mazowszu, wśród
Komend Powiatowych, jest to pierwszy
tego typu sprzęt.
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Oszuści podając się za fachow-
ców wchodzil i do domu, kradl i drobne,
ale wartościowe rzeczy lub wyłudzali pie-
niądze za usługę, której nie wykonali .

W ostatnim czasie oszuści poda-
wali się za „urzędnika” lub „funkcjonariu-
sza publicznego” wymyślając różne
historie typu wymiany złotówek na euro
i konieczności spisania numerów bank-
notów powyżej 50 złotych lub koniecz-
ności wykupu gruntu na którym
wybudowano mieszkanie poszkodowa-
nego.

Teraz pojawiają się jako „przed-
stawiciele dostawcy energii” nakłaniając
do podpisywania dokumentów i dopła-
cania brakujących kwot w rachunkach.

Przychodzą przeważnie rano, gdy
większość ludzi jest w pracy, a w domach
najczęściej pozostają emeryci/osoby
starsze, które są najłatwiejszym celem
dla oszustów. Nie dzwonią domofonem,
pukają od razu do drzwi mieszkania.
Przeważnie schemat działania jest ten

sam.

Osoba oświadcza, że jest przed-
stawicielem naszego dostawcy energii .
Ma dla nas dokument do podpisania,
w którym chodzi o akceptację zmiany
cen energii . Następnie przedstawiciel
prosi o podanie danych osobowych: imię,
nazwisko, adres zameldowania i PESEL,
które wpisuje na listę a następnie „pod-
suwa” do podpisu.

Apelujemy, aby przestrzec swo-
ich dziadków i babcie, rodziców czy są-
siadów, którzy są starsi a mieszkają sami,
przed oszustami. Zwłaszcza przed pod-
pisywaniem jakichkolwiek umów, gdyż,
może to mieć poważniejsze skutki niż
przekazanie oszustowi ki lkudziesięciu
złotych.

Prosimy o rozwagę:

- zawsze sprawdzaj informacje otrzymy-
wane od nieznajomych, nie ufaj bezgra-
nicznie, potwierdzaj informacje
telefonicznie,

- nie wpuszczaj nieznajomych do miesz-
kania – nie znając osoby nie wiesz jakie
ma zamiary,

- nie przechowuj w mieszkaniu/domu
większej i lości gotówki lub kosztowności,

- nie otwieraj bezmyślnie drzwi gdy tyl-
ko usłyszysz dzwonek, zapytaj kto za ni-
mi stoi, pracownicy urzędów zwykle
telefonicznie zapowiadają swoją wizytę
a inkasenci mogą wystawione rachunki
za światło lub gaz zostawić w skrzynce
pocztowej nie wchodząc do Twojego do-
mu. ,

- nie ufaj nieznajomym, nie wpuszczaj
ich do klatki schodowej, zamykaj drzwi
do klatki,

- utrzymuj więzi z sąsiadami, zaintere-
sują się, jeśl i ktoś obcy pojawi się przed
drzwiami Twojego mieszkania.

Dopalacze to zabójcza żenada
i oszukańczy obciach. Ci, którzy je sprze-
dają, doskonale o tym wiedzą. Nie po-
zwólmy im niszczyć naszego życia! Nie
tolerujesz kradzieży, bandytyzmu, kłam-
stwa? My też. Tak samo nie godzimy się
na dopalacze.

Masz wątpl iwości czy Twoje dziec-
ko zażywa dopalacze?

Chcesz dowiedzieć się więcej na
temat możliwości leczenia?

Wiesz wszystko o negatywnych
skutkach tych niebezpiecznych substan-
cj i?

Masz informacje o miejscach,
w których handluje się zakazanymi środ -
kami?

Jesteś uzależniony? Nie jesteś
z tym sam. Szukaj pomocy!

Szukaj również informacji na stro-
nie internetowej "Dopalacze kradną ży-
cie" - http: //www.dopalaczekradnazycie.pl
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Dzięki za-
ufaniu mieszkań-
ców naszego
miasta z okręgu
nr 21 , zostałem wy-
brany radnym Ra-
dy Miasta. Jest to
moja czwarta ka-
dencja w Radzie.
Za ten wybór ser-

decznie dziękuję wyborcom.

Na pierwszej sesji RM obecnej ka-
dencji radni powierzyli mi pełnienie funkcji

Przewodniczącego Rady Miasta. Jest to
wielki zaszczyt ale i olbrzymi obowiązek.
Na co dzień pracuję w FM „FORTE” S.A.
na stanowisku technolog-konstruktor. Po-
siadam wykształcenie wyższe techniczne.
Ukończyłem Wydział Technologii Drewna
na SGGW w Warszawie. Prywatnie jestem
żonaty, mam 4 synów, dwóch z nich rów-
nież jest żonatych. Mam też wnuczkę Ro-
zalkę.

Jako Przewodniczący Rady dążę
do zgody i normalności w relacjach Rada
Miasta – Burmistrz, a także w samej Ra-

dzie. Sądzę, że tylko w spokojnych dysku-
sjach uda się całej Radzie Miasta oraz
Burmistrzowi realizować głoszone w kam-
panii wyborczej programy. Przyczynią się
one do rozwoju miasta i polepszenia wa-
runków życia mieszkańców.

Jako Przewodniczący Rady Miasta
przyjmuję wszystkich mieszkańców w spra-
wach, jakie chcieliby zgłosić Radzie w każ-
dą środę w godzinach 9.00 - 11 .00
w Urzędzie Miasta.

Dzięki zaufa-
niu wyborców, w je-
siennych wyborach
samorządowych zo-
stałem wybrany
Radnym Rady Mia-
sta. Kandydowałem
z okręgu nr 1 5 re-
prezentując Komitet

Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. W obec-
nej kadencji uczestniczę w pracach dwóch
Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Ma-
zowiecka: Komisji Gospodarki Finansowej
i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego oraz
Komisji Rewizyjnej, w której jestem Zastęp-
cą Przewodniczącego. Ponadto zostałem
wybrany na Przewodniczącego Klubu ,,Ra-
zem z PiS", w skład którego wchodzi jede-

nastu radnych.

Urodziłem się i dorastałem w Ostro-
wi Mazowieckiej. Obecnie mieszkam w tym
samym miejscu, na którym osiedlili się moi
pradziadkowie. Ukończyłem studia na Uni-
wersytecie w Białymstoku. Jestem magi-
strem pedagogiki. Pracuję w Szkole
Podstawowej Nr 1 . Mam 23 lata doświad-
czenia pedagogicznego - praca w szkołach
na terenie powiatu ostrowskiego, w tym 6
lat na stanowisku dyrektora. Pracowałem
również jako pracownik socjalny w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostro-
wi Mazowieckiej przy Projekcie „Twoja
przyszłość w Twoich rękach”. Jestem żo-
naty i mam dwóch synów. Moje hobby to
historia i psychologia.

Startując w wyborach samorządo-

wych deklarowałem realizację programu
wyborczego Prawa i Sprawiedliwości: Zgo-
da - Rozwój - Praca. Przychylność wybor-
ców sprawiła, że otrzymałem mandat
zaufania publicznego. Jest to dla mnie
ogromny zaszczyt, ale również wielka od-
powiedzialność. Dołożę wszelkich starań,
aby jej nie zawieść. Konsekwentnie będę
realizował przedwyborcze obietnice pro-
gramowe, które są spójne z deklaracjami
Burmistrza Jerzego Bauera.

Dziewięć miesięcy pracy w samo-
rządzie miejskim pokazuje, że zgoda jest
możliwa. Ostrów zaczyna się rozwijać i przy-
bywa nowych miejsc pracy. Jest to dobra
prognoza, która głęboko wierzę, utrzyma
się w przyszłości dla dobra wszystkich
mieszkańców i rozwoju naszego miasta.

Ja i moja ro-
dzina od wielu poko-
leń mieszkamy
i pracujemy w Ostro-
wi Mazowieckiej, dla-
tego czuję się
związana z naszym
miastem. Z wykształ-
cenia jestem mgr ad-
ministracji. Pracując
od ponad 23 lat w in-

stytucjach zajmujących się problematyką
bezrobocia, współpracuję z osobami bez-
robotnymi, niepełnosprawnymi i przedsię-
biorcami. Byłam kierownikiem Ośrodka
Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełno-
sprawnych i członkiem Społecznej Powia-

towej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Obecnie pracuję jako kierownik Centrum
Aktywizacji Zawodowej, koordynuję reali-
zację projektów współfinansowanych ze
środków pozyskanych z funduszy UE.
Współpracuję ze stowarzyszeniem działa-
jącym na rzecz osób wykluczonych spo-
łecznie, bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Zdobyte wykształcenie, wiedza
i doświadczenie są dla mnie podstawą do
rzetelnego i godnego reprezentowania po-
trzeb i interesów naszej małej społeczno-
ści lokalnej, jaką tworzą mieszkańcy naszego
miasta, którzy obdarzyli mnie mandatem
zaufania w ostatnich wyborach samorzą-
dowych i wybrali na radną miasta. Ten man -

dat zaufania został potwierdzony przez Klub
Radnych KWW Zbigniewa Kamińskiego,
którzy desygnowali mnie do objęcia stano-
wiska Wiceprzewodniczącej Rady Miasta
i co zostało przyjęte przez Radę Miasta.

W pracy radnej kieruję się rzetel-
nością, obiektywizmem i osiąganiem pozy-
tywnych rezultatów podejmowanych działań
na rzecz mieszkańców miasta. Będę wspie-
rała każdą słuszną inicjatywę budowy dróg,
rozwoju kulturalnego i społeczno - gospo-
darczego oraz bezpieczeństwa w mieście,
ze szczególnym naciskiem na pozyskiwa-
nie dodatkowych środków finansowych
z funduszy zewnętrznych.
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W Zespole Szkół Publicznych nr 1 im.
Papieża Jana Pawła II remontom została
poddana mała sala gimnastyczna, gdzie po-
za odnową ścian i sufitu wymieniona zosta-
ła instalacja elektryczna oraz zamontowano
drabinki gimnastyczne i siatkę zabezpiecza-
jącą okna.

Sala gimnastyczna została wyremon-
towana także w Zespole Szkół Publicznych
nr 2 im. 1 8. Pułku Artylerii Lekkiej. Odnowio-
ne zostały ściany, sufit, parkiet oraz zamon-
towano nowe drabinki gimnastyczne. Ponadto
przed szkołą utwardzono plac kostką bruko-
wą i wykonano izolację ściany fundamentowej.

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum
Publicznym nr 3 (Obecnie Zespół Szkół Pu-
blicznych nr 3) wyremontowano trzy sale lek-
cyjne – odnowione zostały ściany i grzejniki,
wymieniono nawierzchnie podłóg, zamonto-
wano nowe lampy oświetleniowe.

W Gimnazjum Publicznym nr 1 po-
dzielono jedną z sal lekcyjnych, tworząc dwie
sale językowe. Odnowiono przy tym ściany
i podłogę, zamontowano nowe oświetlenie
i wejście do nowopowstałej sali.

Duże remonty miały miejsce w Miej-
skim Przedszkolu nr 1 , gdzie przede wszyst-
kim zadbano o bezpieczeństwo dzieci.
Zamontowano system oddymiania oraz drzwi
przeciwpożarowe. Ponadto wyremontowa-
no sale, schody wewnętrzne, kuchnię, szat-
nie i łazienki.

Praktycznie w każdej miejskiej jed-
nostce oświatowej w okresie wakacyjnym
trwały remonty. Najciekawsze z nich prezen -
towane są na zdjęciach.

Uchwałę
w sprawie powo-
łania Zespołu
podjęła Rada
Miasta na sesji
1 8 marca 201 5 r.
W okresie waka-
cji burmistrz ogło-
sił konkurs na
stanowisko dy-
rektora ZSP nr 3,
w wyniku, które-

go dyrektorem placówki została Elżbieta Ma-
riańska. Nowa dyrektor ma bogate
doświadczenie zawodowe. Jako nauczyciel
matematyki pracowała w kilku placówkach
oświatowych (GP nr 3, SP nr 3, SP w Sulę-
cinie). Od maja br. zastępowała dyrektora
GP nr 3. Studia magisterskie ukończyła na
wydziale chemiczno-matematycznym w za-
kresie matematyki o specjalności nauczy-
cielskiej w Wyższej Szkole
Rolniczo-Pedagogicznej im. Georgi Dymi-
trowa w Siedlcach oraz podyplomowe w za-

kresie informatyki dla nauczycieli na
Politechnice Białostockiej. Ukończyła kurs
kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania
oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym,
przygotowywała uczniów do konkursów
i olimpiad matematycznych, uzyskując na
tym polu znaczące sukcesy w wojewódz-
twie i w kraju.
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Święto Plonów zorganizowało Sta-
rostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowiec-
kiej przy współudziale Urzędu Gminy
w Andrzejewie. Przedstawiciele poszcze-
gólnych gmin z terenu powiatu prezen-
towali wieńce dożynkowe, przygotowane

specjalnie na tę okazję. Delegacja Mia-
sta składała się z czterech osób: prze-
wodniczącego RM Zbigniewa Krycha,
wiceprzewodniczącej RM Jolanty Kwiat-
kowskiej oraz radnych Roberta Krajew-
skiego i Edwarda Podbielskiego. Anna Kacpura

44. Zlot Grunwaldzki odbył się
w dniach 1 3-1 9 l ipca 201 5 r. i zgroma-
dził harcerzy z całej Polski , w tym 29.
Drużynę Harcerską „Pogodni” z Ostro-
wi Mazowieckiej.

Program zlotowych dni był bardzo
bogaty. Pobudkę o 7 rano robiło harce-
rzom GrunInfo czyli zlotowe radio pio-
senką „Wstawaj szkoda dnia. . ”, a potem
zaprawa w rytmie tanecznym. Od godzi-
ny dziewiątej zaczynały się różnego ro-
dzaju zajęcia: punkty aktywności,
warsztaty zlotowe, wędrówki, Jarmark

Warmiński. Wieczorami czas zapełnia-
ły: kino zlotowe, kabareton, gala Chorą-
gwi Warmińsko-Mazurskiej, a dla
pragnących wyciszenia Centrum Wycho-
wania Duchowego przygotowało warsz-

taty prowadzone przez księży oraz
harcerskie msze święte. Miłośnicy śre-
dniowiecza zwiedzali wioskę rycerską,
jarmark oraz obejrzel i inscenizację bitwy
pod Grunwaldem.

Ponad 60 jednostek odznaczo-
nych tytułem Drużyny Grunwaldzkiej ofi-
cjalnym rozkazem Naczelnika ZHP to
tylko wisienka na torcie minionego tygo-
dnia. Uczestnicy Zlotu przez 7 dni zma-
gali się z rozmaitymi przeszkodami by
móc nosić miano Drużyny Grunwaldz-
kiej. Podczas, gdy uczestnicy wykony-
wali zadania, drużynowi spotkali się na
50. Wielkim Sejmiku Wspólnoty Drużyn
Grunwaldzkich, podczas którego zosta-
ły zaprezentowane propozycje progra-
mowe oraz wybrano nowe władze.

Dla nas harcerek i harcerzy z 29.
Grunwaldzkiej DH „Pogodni” ten zlot był
ważny. Zdobyliśmy po raz kolejny Od-
znakę Grunwaldzką, ale najpierw przez
kilka miesięcy realizowaliśmy zadania,
a finał miel iśmy dopiero na zlocie. Za-
kończeniem naszych zadań były dwa
punkty aktywności o przyprawach i Pusz-
czy Białej, które przeprowadzil iśmy dla
uczestników zlotu. Zajęcia o Puszczy
Białej przeprowadził druh Bartek Jary

z pomocą druhny Ewy, Karoliny i Mag-
dy. Informacje o histori i i dniu dzisiejszym
naszego regionu Puszczy Białej i Kur-
piach Białych dotarło do 257 harcerzy
z całej Polski (od Pucka przez Działdo-
wo, Białystok do Śląska).

Zlot Grunwaldzki to wspaniała
okazja do naładowania harcerskich aku-
mulatorów i nabrania chęci do dalszej
pracy. Zgodnie z cytatem z piosenki
„Róbmy swoje” – my 29. Grunwaldzka
Ostrowska Drużyna Harcerska „Pogod-
ni” zamierzamy nadal robić swoje, czyl i
podejmować działania uczące samo-
dzielności, zaradności życiowej, ale rów-
nież tolerancji , patriotyzmu i braterstwa.

Drużynowa 29 GODH „Pogod-
ni” phm Grażyna Duda

Jako pierwsze w zabawie udział
wzięły dzieci z osiedla Lubiejewska, znaj-
dującego się przy Miejskim Domu Kultury.

Piękna, letnia pogoda oraz wiele
atrakcji przygotowanych przez animato-
rów oraz firmę ADAREX; dmuchany Za-

mek, zjeżdżalnia
oraz Bungee Run
przyciągnęły rów-
nież dzieci z całego
miasta.

Źródło: MDK fo
t.
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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej usta-
nowił rok 201 5 Rokiem św. Jana Pawła II,
w poczuciu moralnego obowiązku i głębo-
kiego szacunku wobec postaci, która wy-
warła tak znaczący wpływ na losy nie tylko
naszego narodu, ale i całego współczesne-
go świata.

Tegoroczny Festiwal Piosenki Od-
czarowanej zatytułowany był „Śpiewajmy
Mu”. To kolejny pokłon w stronę Św. Jana
Pawła II.

Przy słonecznej aurze zaprezento-
wali się artyści z 9 placówek. Przyjechali
z Ostrołęki, Siedlec, Makowa Mazowieckie-
go, Ołdak, Ciechanowa i Mławy. Nie zabra-
kło przedstawicieli Ostrowi Mazowieckiej.
Po występach artystów, odbyły się anima-
cje taneczne, które poprowadziły siostry Ni-
kodema i Aneta.

Jury w składzie Bernadeta Wiatr,
Adam Pliszka i Joanna Klimek– terapeutka
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ostrowi Mazowieckiej, postanowiło przy-
znać I miejsce Domowi Pomocy Społecz-
nej w Ołdakach, II miejsce Panu Stefanowi
Sałacie i jego zespołowi z Siedlec oraz III
miejsce Środowiskowemu Domu Samopo-
mocy w Ostrowi Mazowieckiej. Jury przy-
znało również nagrodę specjalną Domowi
Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciecha-
nowie. Komisja postanowiła uhonorować
wszystkie placówki upominkami. Festiwal
uświetnił krótki recital Pani Bernadety Wiatr,
a zakończył się wspólnym odśpiewaniem
„Barki”.

Sponsorami Festiwalu byli Wojciech
Siwek- właściciel drukarni „Wiktoria”, Krzysz-
tof Pajdowski- właściciel zakładu optyczne-

go, Paweł Radomski- właściciel „Domu
z sercem”, Fabryki Mebli „Forte” i Bank Spół-
dzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.

III Ostrowski Festiwal Piosenki Od-
czarowanej Osób Niepełnosprawnych zo-
stał zorganizowany przy współpracy Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Miejskiego Domu Kul-
tury, Środowiskowego Domu Samopomo-
cy, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
„Przystań” w ramach realizacji zadania pu-
blicznego- „Kultura na Mazowszu- od Zwie-
dzania do Śpiewania” powierzonego przez
Powiat Ostrowski.

Agnieszka Kaczmarek MBP

Po 4 latach ostrowski Zespół Pie-
śni i Tańca „BezWianka” ponownie wy-
stąpił na Balkan Folk Fest w Bułgari i . Od
30 lipca do 8 sierpnia ostrowski zespół
folklorystyczny reprezentował Mazow-
sze na jednym z najdłuższych i najwięk-
szych festiwali folklorystycznych w Złotych
Piaskach, na którym zaprezentowały się
grupy m. in. z Angli i , Rosji , Bułgari i , Czech,
Węgier, Włoch i Polski. Zespół uczest-
niczył w paradach ulicami Złotych Pia-

sków oraz przedstawił dwa programy:
Tańce Starej Warszawy oraz Tańce Kur-
pi Zielonych.

Niezwykle ważną imprezą było
Podlaskie Święto Chleba. Jest to naj-
większa i najważniejsza impreza Mu-
zeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu. Zespól uczestniczył
w uroczystym przejeździe na starodaw-
nych wozach ulicami Ciechanowca, oraz
zaprezentował program tańców z Kurpi

Zielonych. „BezWianka” można było spo-
tkać na dożynkach w Andrzejewie, Nie-
skórzu, Prostyni oraz na najważniejszych
dożynkach w kraju, jakimi są Prezydenc-
kie Dożynki w Spale.

Kamil Borys

Oddział Regionalnego Towarzystwa
Uniwersytetów Ludowych w Ostrołęce z/s
w Lubiejewie - wystawienie misterium re-
ligijnego „Lamentacje Ostrowskie” dla ogól-
nopolskiej widowni w czasie Wielkiego
Postu (5 tys. zł); Polski Związek Niewido-
mych Koło Terenowe w Ostrowi Mazo-
wieckiej - organizacja wycieczki
integracyjnej do Trójmiasta (2 tys. zł); Sto-
warzyszenie „Ludzie z Pasją” - realizacja
projektu pod hasłem „Lokalni Niezwyczaj-
ni” w ramach, którego odbyły się koncer-

ty, występy solistów oraz premierowy
spektakl „Katharsis” (2 tys. zł); Oddział Re-
gionalny Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Ostrowi Mazo-
wieckiej - organizacja wycieczki do Zako-
panego (1 ,5 tys. zł); Komitet Organizacyjny
VI Zjazdu Absolwentów i Wychowanków
Szkół Ekonomicznych przy ZS Nr 2
w Ostrowi Mazowieckiej - obchody 75-le-
cia Szkoły połączone ze Zjazdem Absol-
wentów i Wychowanków (2,5 tys. zł);
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrow-
skiej - konferencja poświęcona bitwie pod
Monte Casino (2 tys. zł); Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji - Debiuty Kulturystycz-
ne (1 tys. zł); Uczniowski Ostrowski Ludo-
wy Klub Atletyczny - udział zawodników
Klubu w Mistrzostwach Polski juniorek i ju -
niorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów
w Zamościu (3 tys. zł); Ostrowski Klub Ka-
rate Kyokushinkai - XI Ogólnopolski Tur-
niej Karate Kykoushinkai w Ostrowi
Mazowieckiej (2 tys. zł); Okręg Mazowiec-
ki PZW Koło nr 64 w Ostrowi Mazowiec-

kiej - organizacja Festynu Wędkarskiego
z okazji Dnia Dziecka (2 tys. zł); Zgroma-
dzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus - wyjazd młodzieży na „Lednicę 2000”
(2,5 tys. zł); Okręg Mazowiecki PZW Ko-
ło nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej - organi-
zacja XV Spinningowych Mistrzostw Ostrowi
Mazowieckiej o Puchar Burmistrza (2 tys.
zł); Łomżyńska Kuria Diecezjalna - wspar-
cie organizacji 31 . Pieszej Pielgrzymki
Łomżyńskiej na Jasną Górę (2,5 tys. zł);
Freeway Dance Studio - organizacja even -
tu tanecznego „Freeway Festiwal” (336
zł); Scena Kotłownia - spektakl „Zjawy An-
dersena” (1 ,4 tys. zł); Związek Harcerstwa
Polskiego - wyjazd harcerzy z 29 DH „Po-
godni” na Zlot Grunwaldzki (2 tys. zł); Pa-
rafia pw. Wniebowzięcia NMP - organizacja
koncertu muzyki klasycznej (3 tys. zł).
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Tegoroczna edycja poświęcona
była „Lalce” Bolesława Prusa. Prezydent
Andrzej Duda czytając fragmenty powie-
ści, zachęcił wszystkich Polaków do
wspólnego czytania. Po raz kolejny ostro-
wianie, w pierwszą sobotę września,
w ogrodzie bibl iotecznym wzięl i udział
w akcji . W sceneri i , niczym z powieści
Bolesława Prusa i przy taktach muzyki
z fi lmów, „Lalkę” czytal i burmistrz Jerzy
Bauer, wraz z małżonką Jolantą Bauer,

Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji ,
Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Do-
rota Ambroziak, Naczelnik Promocji Mia-
sta i Obsługi Medialnej Rafał Zęgota,
radne Rady Miasta Ostrów Mazowiec-
ka: Beata Herman i Anna Krajewska.

Swoją obecnością
zaszczycil i główni bohate-
rowie powieści, Izabela
Łęcka i Stanisław Wokul-
ski, w osobach Katarzyny
Brzostek i Tomasza Pu-
dełko.

Panie z zaprzyjaź-
nionej sekcji l i terackiej
UTW, ubrane niczym
z epoki, z ochotą przeczy-
tały swoje ulubione frag-
menty „Lalki”. Czytanie po
raz kolejny połączyło po-
kolenia. W tym roku włą-
czyła się młodzież
gimnazjalna z Zespołu Szkół Publicz-
nych Nr 1 . Uczennice Wiktoria Wasilew-
ska, Klaudia Książek, Patrycja Wardaszka
i Kathrin Sotrel, przygotowane przez Kry-
stynę Świętkowską- bibl iotekarkę szko-
ły, przeczytały z tomu pierwszego „Lalki”,
rozdział IV. Chętni ostrowiacy, którzy
zgłosi l i zamiar uczestnictwa wcześniej
do bibl ioteki, czytal i wybrane przez sie-
bie fragmenty powieści.

Między kolejnymi odsłonami czy-
tania Zofia Sokolik- opiekun sekcji l i te-
rackiej UTW przeprowadzała quiz ze

znajomości powieści. Najwytrawniejsi
znawcy powieści p. Kamińska, p. Her-
man, p. Porowski otrzymali upominki,
w postaci audiobooków. Jak co roku Kan -
celaria Prezydenta przysłała pamiątko-
wą pieczęć. Uwieńczając nią swój
egzemplarz „Lalki”, uczestnicy mają pa-
miątkę z Narodowego Czytania 201 5.

Narodowe Czytanie zapewne bę-
dzie kontynuowane. Z niecierpl iwością
czekamy, na wybór tytułu do wspólnego
czytania w przyszłym roku.

Agnieszka Kaczmarek MBP

Bartłomiej
Pieńkowski peł-
ni funkcję dyrek-
tora MOSiR od 2
września, ma 34
lata. Ukończył

studia magisterskie na Akademii Wycho-
wania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie na kierunku wychowanie
fizyczne oraz kurs menadżera sportu
w Polskiej Akademii Sportu. Posiada do-
świadczenie w pracy na rzecz rozwoju

sportu i kultury fizycznej. Od prawie 1 0
lat jest nauczycielem wychowania fizycz-
nego. Ukończył kursy instruktorów kilku
dyscyplin sportowych. Zawodnik OKK
„Sokół” oraz trener i prezes LKS „Ostro-
wianka”.

- Serdecznie gratuluję awansu
i życzę, abyście państwo mieli siły do
pracy, czerpali z niej satysfakcję
i przyjemność – gratulował nauczycielom
burmistrz.

Burmistrz Jerzy Bauer wraz
z Naczelnik Wydziału Edukacji , Zdrowia,
Spraw Społecznych, Kultury i Sportu
Dorotą Ambroziak, wręczył akty nadania:

- Pani Justyna Kołodziej – nauczyciel
języka polskiego i geografi i
- Pani Katarzyna Trojanowska- Pęksa –
nauczyciel języka niemieckiego
- Pan Michał Chojnowski – nauczyciel
wychowania fizycznego
- Pani El iza Krupa – nauczyciel języka
angielskiego
- Pani Aleksandra Karolina Jeżak –
nauczyciel wychowania przedszkolnego

- Pan Łukasz Kazimierz Kuczyński –
nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciele odebral i akt nadania
stopnia nauczyciela mianowanego oraz
złożyl i uroczyste ślubowanie.

Małgorzata Dąbkowska
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Ekspozycja przygotowana została
przez warszawski Oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej. Składa się z 30 wielko-
formatowych plansz przedstawiających
życie i działalność Pileckiego, jak również
nakreślających tło historyczne najważniej-
szych jego dokonań.

Na planszach znajdują się m.in. ro-
dzinne zdjęcia, listy do dzieci, własnoręcz-
nie napisany życiorys z 1 926 r., fragment
jednego z pierwszych raportów przekaza-
nych przez niego z Auschwitz, kennkarty
na różne nazwiska, którymi posługiwał się
Pilecki w czasie okupacji niemieckiej oraz
dokumenty dotyczące uwięzienia i wyko-
nania wyroku śmierci w 1 948 r. Wystawę
zwiedzała młodzież ze szkół podstawowy-
ch, gimnazjalnych i średnich, której towa-
rzyszył quiz związany z bohaterską postacią
Witolda Pileckiego.

Małgorzata Dąbkowska

7 listopada - odsłonięcie pomnika
poświęconego pamięci Żołnierzy
Wyklętych Ziemi Ostrowskiej.

11 listopada - Narodowe Święto
Niepodległości.

11 listopada - XV Ogólnopolski
Festiwal Tańca „Wirujący Krąg”.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach zostaną przedstawione na plakatach informacyj-
nych i stronie internetowej Urzędu Miasta www.ostrowmaz.pl




